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Welkom  
 
Ouderling van dienst, Gijsbert 
Wassenaar, heet iedereen in 
de kerk en thuis van harte 
welkom.  
 
Dienst van de 
voorbereiding 
Wij zingen als intochtslied lied 

24: 1 en 2: `De aarde en haar volheid zijn des 
Heren koninklijk domein, de wereld en die 
daarin wonen` 

 

Na votum en groet 
zingen wij lied 24: 5: `Gij 
poorten, hef uw hoofd 
omhoog, aloude deur, 
maak wijd uw boog, ruim 
baan voor de verheven 
koning` 
 
 

De leefregels worden gelezen  
 
Wij bidden het gebed van ontferming 
en vragen om de aanwezigheid van de 
Heilige Geest 
 

Hierna zingen wij een loflied: 146c: 1, 2 en 3: 
`Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof 
van Israëls God!` 

 
De eerste schriftlezing is uit het 
Oude Testament, Jesaja 65: 17 
t/m 25, over de schepping van 
een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde.   
 
Zingen: Lied 919: 1, 2 en 3: `Gij 
die alle sterren houdt in uw 
hand gevangen, Here God, hoe 
duizendvoud wekt Gij ons verlangen!` 
 
De tweede lezing is uit het Nieuwe Testament, 
Lucas 12: 35 t/m 44, waarin Jezus zegt `Sta  
klaar, doe je gordel om en houd de lampen 
brandend` 
 
Na de lezing zingen wij lied 653: 1, 6 en 7: `U 
kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons 
zijt, zolang ons `t aanzijn is gegeven, de aarde en 
de aardse tijd` 
 

Preek 

Jesaja geeft ons een 
kijkje in de toekomst. 
Een heerlijk 
vooruitzicht van een 
lange periode waarin 
de schepping zal zijn zoals God het bedoelde. De 
zondeval veranderde alles. God liet weten dat Hij 
toen al een herstelplan had voor deze in zonde 
gevallen wereld. Door Gods Woord mogen wij 
weten dat Christus bij zijn wederkomst eerst deze 
aarde zal herstellen. Daarna komt het 1000-jarig 
vrederijk. De duivel zal dan gebonden zijn en 
Christus zal Koning zijn. Dit zal voor iedereen 
zichtbaar zijn. Jeruzalem zal het centrum van dit 
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grote Koninkrijk zijn en kenmerkend is dan dat 
er échte rechtvaardigheid zal zijn. Er zal geen 
mogelijkheid meer zijn voor kwaad en onheil. 
De geschiedenis heeft het over `aionen`, tijden 
waarin iets centraal staat. Wij leven in de boze 
tijd waarin de duivel het voor het zeggen heeft. 
In de hemel is hij verslagen maar op aarde 
heeft hij het nog voor het zeggen. Tot de 
nieuwe aarde. Naar de profetie van Jesaja: 
`Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw 
en een rund eten beide stro en een slang zal 
zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, 
niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg 
– zegt de Heer` 
 

Moment 
van stilte  

Orgelspel  
Zingen: lied 767: 1, 2, 3 en 4: `De toekomst van 
de Heer is daar en voor zijn voeten uit gaan 
vrede en rechtvaardigheid als bruidegom en 
bruid` 
 

Dienst van de gaven en gebeden 
 
 
 
De bloemen gaan 
naar Arie en Baukje 
Dol. 
 
Collectes: 1e: 
Diaconie  
2e: Kerkelijk werk 
 

Gebeden  
Zingen: lied 796: 1, 2, 5 en 6: `Eens, als de 
bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts` 
 
Zending en 
zegen 
Na de zegen 
zingen wij lied 
415: 3: `Amen, 
amen, amen! Dat 
wij niet 
beschamen 

Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam 
ter eer!` 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Pastor Nelleke  
                               Berntsen,  
                               Leeuwarden                                                    
Organist/pianist: Klaske Deinum 
Ouderling: Gijsbert  
                               Wassenaar 
Diakenen: Folkert Jongbloed  

Koster:  Janny Veenstra 
Beamer:  Gerrit de Vries 
Bloemen:  Fokje Tolsma 
Verslag: CBB Foto: ROB 
 


